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Maniféstate 
en defensa do aforro galego
O día 18 de decembro de 2013 pasará a historia do noso país como 
un día triste: o día en que Madrid decidiu que Galiza perdera o control 
definitivo da principal entidade financeira que quedaba en pé e que 
xestiona o 40% do noso aforro. 

Ese día fíxose pública a decisión do FROB e do Goberno Central 
de entregar Novagalicia Banco a Banesco, un pequeno banco 
venezolano, pola irrisoria cantidade de 1.000 millóns de euros a 
pagar en cómodos prazos de aquí a 2018. O desembolso real inicial 
é de 400 millóns, o resto poderá pagalo cos propios beneficios que 
vai xerando a entidade de aqui a 2018.

Para os galegos e galegas resulta indignante a irresponsabilidade 
do presidente da Xunta que se declara “tranquilo e satisfeito polo 
desenlace”. 

Sen sistema financeiro propio non hai condicións para o 
desenvolvemento da economía produtiva, nin tampouco do poder 
político propio.  

Por iso é unha verdadeira traizón aos intereses do país asistir 
impasíbel á liquidación do noso sistema financeiro, consumando a 
nosa colonización financeira.

VENRES 20 ás 20 horas
Centro Social de 
NovaGaliciaBanco
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Dinamización económica 
e loita contra o paro
Xa nas pasadas semanas o goberno do BNG anun-
ciara que a actitude de insubmisión e rebeldía le-
varíase a todos os ámbitos de actuación política e 
iso non podía deixar fóra os orzamentos municipais.

Así poís, os orzamentos non se dixan amedrentar 
polas imposicións dos grandes centros de poder 
económico e político e apostan polo investimento 
público como motor da economía: nun momento 
no que os gobernos de España, Galiza e a Unión 
Europea, a grande banca e as grandes empresas 
transnacionais pretenden baleirar de contido aos 
estados para aumentar as contas de resultados, 
Pontevedra segue deseñando orzamentos nos que 
os fundos públicos se adican ao investimento pro-
dutivo (o mesmo na construción de obras públicas 
como no mantemento dos servizos sociais). De to-
dos os pontos de vista, este é o mellor xeito de loi-
tar contra o paro, reactivar a economía e conseguir 
que a mocidade galega poida ficar e traballar no seu 
país. Isto é, temos que pór a potencia económica 
pública ao servizo de Galiza, non para encher os 
petos da grande banca.

Na mesma liña, vemos como os traballadores per-
den poder adquisitivo e calidade de vida por mor 
destas políticas que agora se denominan neolibe-
rais. Neste sentido, o Concello de Pontevedra vai 

manter os gastos de persoal porque a solución á 
crise do sistema non pode pasar por empobrecer 
aos seus traballadores para enriquecer á grande 
banca como nos propoñen todas as normas que 
veñen de Madrid. Asemade, fronte aos continuos 
recortes en servizos sociais, no sentido máis amplo 
do termo, en Pontevedra mesmo se aumentan os 
gastos neste capítulo un 2’6% para dar resposta a 
unhas necesidades a cada paso maiores.

Aposta polo investimento; mellora dos servizos so-
ciais; mantemento do poder adquisitivo dos traba-
lladores e traballadoras; xestión eficaz, transparente 
e de honradez absoluta; potenciación do tecido 
económico e empresarial galego e pontevedrés; 
traballo a prol dunha cidade sustentábel, dinámica 
e activa; investimento na dimensión cultural e no le-
cer activo; reforzo de Pontevedra como centro de 
grandes eventos deportivos e sociais e, por supos-
to, mellora da seguranza viaria, da accesibilidade e 
da calidade urbana son algúns dos elementos máis 
significativos para caracterizar o modelo urbano e 
de xestión de Pontevedra e que tamén son os crite-
rios máis importantes que se reflicten nos orzamen-
tos do 2014.

Orzamen tos  mun i c ipa i s ,  Pon t eved ra  2014
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Aumento dos ingresos

A loita contra a fraude permítenos manter e aumentar 
os ingresos pola vía dos impostos xunto a redución do 
endebedamento nun 14’4% son as principais melloras 
deste capítulo.

Así compensamos a redución de ingresos desde o Esta-
do e a Xunta e conseguimos chegar a un orzamento de 
máis de 66.000.000 €.

Máis investimento real

Xuntando todos os investimentos que figuran nos orza-
mentos municipais chegamos a unha cifra de 8.300.000 
€, un aumento do 33’6%. Esta cifra, na que non entra o 
desdobramento da Avda. de Vigo, vólvese máis impor-
tante ao termos en conta que todas as administracións 
reducen o investimento. Pontevedra auméntao.

O orzamento das parroquias

O Concello destina este ano a investimento nas parro-
quias case 3.000.000 €, por riba dun 50% máis que no 
anterior exercicio. Destaca tamén o carácter participativo 
deste orzamento que se distribúe cos driterios fixados 
nos Consellos Parroquiais.

O modelo urbano de Pontevedra

2.500.000 € de euros nas partidas máis significativas do 
investimento urbano (accesibilidade, alumeado, etc) para 
afondar no modelo urbano exitoso.

Mellora dos servizos

Os servizos que presta a administración municipal á 

cidadanía se verán reforzados cunha cantidade que ul-
trapasa os 2.300.000 € cos que se vai atender á rede 
de centros cívicos e aos parques infantís mais tamén á 
mellora da rede de sumidoiros, á recollida de lixo ou ás 
zonas verdes entre outros.

O reforzo do benestar

O aumento das partidas de benestar social nun 2’6% 
até 3.100.000 € vai server para loitar contra a exclusión 
social e a miseria ás que se ven abocadas ás persoas 
que máis sofren  as políticas económicas e sociais do 
sistema.

O papel da Xunta de Galiza

A clara hostilidade cara Pontevedra (abandono do Cen-
tro Lúdico Deportivo da Parda e do Hospital de Montece-
lo) e a defensa dos intereses de empresas depredadoras 
(ENCE-ELNOSA, hospital privado de Monte Carrasco) 
definen a actuación da Xunta. 

O máis destacado nestes orzamentos é a redución das 
aportacións ao Concello (700.000€) e, sobre todo, o ta-
xazo de SOGAMA que sobe un 34% e obriga a incre-
mentar o recibo do lixo a todos e todas.

O Estado Central

O Goberno de España transmite, impón e executa as 
medidas impostas polo grande capitalismo que empo-
brecen á cidadanía, destrúen o tecido produtivo galego, 
impiden a actuación municipal, reducen o estado ao pa-
pel de policía, eliminan os servizos públicos e reducen a 
cero o investimento público. No caso concreto de Pon-
tevedra reducen as aportacións ao orzamento municipal 
en máis de 700.000€ e impoñen as normas contra as 
que nos rebelamos (teito e regra de gasto).

Resumo do orzamento
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Memoria da Alcaldía. Orzamentos 2014

A cidadanía de Pontevedra, como a de outros moi-
tos lugares, leva anos padecendo as consecuencias 
da chamada crise económica, producida por un mo-
delo de crecemento denominado neo-liberal, que ba-
sea o seu éxito na competitividade entre empresas 
que poxan na economía de mercado e que ten como 
obxectivo xerar ilimitadamente beneficios para as ren-
das privadas, en detrimento da economía social.

Lamentabelmente son moitas as familias que padecen 
as consecuencias dese modelo, que ademáis en Gali-
za, a raíz da incorporación aos mercados europeos, foi 
acabando progresivamente co tecido productivo máis 
capaz de xerar emprego e coas poucas industrias tra-
dicionais deste país. Así mesmo, a redución do sector 
público que se promove desde os gobernos central 
e autonómico, están causando un profundo dano á 
cidadanía, xa que se minoran os servizos básicos e a 
calidade dos mesmos.

Diante dun panorama en xeral depresivo, con milleiros 
de persoas sen emprego e sen perspectivas de con-
seguilo, o Concello de Pontevedra realiza grandes es-
forzos para manter vivo o tecido económico endóxeno 
da capital, para extender a calidade urbana e convertir 
a cidade nun referente de éxito e visibilidade en nume-
rosos campos.

Como ven sendo tradicional, os obxectivos do Con-
cello pasan por traballar a prol dunha cidade sustentá-
bel, saudábel, dinámica e activa, cunha considerábel 

dimensión cultural, con apostas constantes por un 
ocio activo e unha firme decisión de compensar, na 
medida do posíbel, o abandono de certos servizos de 
benestar que prestaba a Xunta de Galiza. Todos eles, 
factores que contribúen a que a depresión económica 
non afecte de xeito tan drástico a empresas e familias 
e a que a cidade sexa un foco de atracción cada vez 
máis frecuente nas axendas das persoas que viaxan a 
Galiza ou ás Rías Baixas.

Para lograr estes obxectivos no marco das nosas 
competencias, encamiñamos os orzamentos do ano 
2014 levando ás cotas máis altas posibles a interven-
ción municipal na economía local a través dun potente 
capítulo de investimentos, que incidirá directamente 
no importante sector da construción, sen dúbida un 
dos máis castigados pola política xeral.

Resulta unha mágoa que desde os gobernos con 
competencias en política económica —central e au-
tonómico— non existan líneas claras de traballo que 
contribúan a incrementar a actividade económica e 
en consecuencia posibiliten unha maior xeración de 
emprego, o problema máis grave ao que se enfronta 
a poboación e ante o que os concellos temos unha 
reducidísimas capacidades de intervención.

Só potenciando os investimentos públicos e realizan-
do unha xestión eficaz e eficiente como a que estamos 
levando a cabo no Concello de Pontevedra podemos 
ofrecer á cidadanía algo máis de esperanza na política 
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como un instrumento útil para transformar a realidade, 
mellorar as perspectivas e medrar en índices de benestar.

Someténdose de xeito sumiso e inactivo ás políticas ani-
quiladoras do sector público como recomendan desde 
os núcleos do poder económico e político, estaríamos 
impedindo que a nosa cidade medrase en calidade, vise 
incrementados os seus problemas económicos e renun-
ciase ao seu papel de vertebrador económico, tan inte-
resante para múltiples pequenas e medianas empresas, 
base fundamental do noso tecido económico.

Se do goberno central saen recomendacións e norma-
tivas restrictivas da autonomía municipal e medidas de 
reorganización do sector público que non resultarán efi-
caces para o porvir da cidadanía, desde o goberno auto-
nómico a situación é moi preocupante, xa que continúan 
os drásticos recortes das prestacións sociais, ou a priva-
tización de servizos básicos como a educación infantil ou 
a sanidade, que directamente desaparecen ou mesmo 
pasan a ser pasto das prácticas empresariais que bus-
can beneficios monetarios en detrimento da calidade dos 
servizos e a calidade laboral dos seus empregados.

Vemos como continúa a perda de poder adquisitivo dos 
empregados públicos, decretada desde o Goberno Cen-
tral, e que nunha cidade de tan alta vocación de servizos 
como Pontevedra ten unha profunda repercusión, rela-
cionada coa detracción do consumo.

Por fortuna, a potenciación da estrutura comercial e ter-
ciaria da cidade experimentada na última década permite 
que as coordenadas fundamentais da economía urbana 
non sofran tanto como as de outras cidades que des-
localizaron o comercio tradicional, desertificaron barrios 

enteiros ou radicaron a poboación en urbanizacións ailla-
das e de escasa calidade. Grazas á evolución do modelo 
de cidade, o comercio vai enfrontando a crise con certa 
solidez, evitando que as súas consecuencias fosen máis 
crueis.

Así mesmo, o recoñecemento exterior do modelo de ci-
dade de Pontevedra foi en ascenso, e nos atopamos en 
pleno posicionamento internacional da capital no relativo 
a asuntos tan importantes para as cidades contemporá-
neas como a mobilidade, a vertebración, a cohesión so-
cial, a multifuncionalidade, a seguridade viaria, o calmado 
do tráfico a motor, a defensa do comercio tradicional ou 
a accesibilidade universal, todos eles conceptos que nos 
diferencian da evolución que nos últimos anos veñen ex-
perimentando moitas cidades do noso entorno europeo.

Hoxe, lonxe de toda fanfarronería chauvinista, todos os 
pontevedreses podemos enorgullecernos de que a nosa 
cidade está sendo un referente europeo de calidade ur-
bana, un modelo recoñecido e loubado nos máis acaídos 
foros de discusión urbana e por algúns premios de re-
quintado prestixio, xa que nengún deles están condicio-
nados por prestacións económicas ou clientelares.

En anos anteriores as entidades de persoas con proble-
mas de mobilidade de todo o Estado Español nos hon-
raron co seu premio Cermi, o xurado do Premio Nacional 
da Cultura Galega nos concedeu o seu premio polo im-
portante labor de rexeneración do noso Centro Históri-
co, ou o Parlamento Galego nos elexiu como sede do 
seu 25 aniversario baixo o lema “A cidade imaxinada”. 
Posteriormente chegaron o premio da Fundación Fesvial 
pola nosa aposta pola redución dos accidentes de tráfico 
a motor, e o Premio Mobilidade Segura, instituído pola 
Federación Española de Municipios e Provincias e a Di-
rección Xeral de Tráfico, así mesmo pola nosa eficacia no 
control da violencia viária.

Tamén o pasado ano a Fundación Meniños otorgounos o 
título de Cidade Amiga da Infancia, e este mesmo 2012, 
recibimos do psicoedagogo italiano Francesco Tonucci 
algo máis importante que calquera premio. Este intelec-
tual de enorme prestixio internacional e autor da consi-
derada “Biblia” das cidades alternativas, A cidade dos 
nenos, dixo que hai dez anos viñera a Pontevedra a ex-
poñer a súa teoría, e hoxe volvía a aprender todo o que 
aquí fixemos entre os cidadáns e o Concello.

Xa por último, en 2013 recibiu a cidade o que quizaves 
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resulte o recoñecemento de maior relevancia interna-
cional, xa que os expertos en mobilidade que cons-
titúen un grupo de importantes consultores da UE 
concederon a Pontevedra e o seu modelo o Premio 
Intermodes. Meses despois a cidade era convocada 
coas de Múnic, Cracovia, Sydney e Skodra a participar 
no congreso internacional Walk 21, como exemplo de 
boas prácticas na mobilidade sustentábel. Así mesmo, 
o alcalde de Pontevedra foi elixido presidente de hon-
ra da entidade “Cidades que camiñan”, que agrupa a 
máis de 50 urbes da Península Ibérica.

Continuar ese traballo de éxito na xestión, de consoli-
dación e extensión do noso modelo urbano, sorteando 
a crise pese ás estreiteces que nos impón a política 
restritiva de Madrid e Santiago, apurando en todo o 
posíbel as nosas escasísimas posibilidades de intervir 
no mercado laboral, presentamos un orzamento que 
fai posíbel manter a racionalidade e a eficacia con que 
vimos xestionando o Concello, tal como a continuación 
se recolle nunha análise valorativa máis pormenorizada.

ESTADO DE INGRESOS

A relativa estabilidade da economía local pese á dura 
crise que o sistema económico neoliberal está atestan-
do aos seus motores (as empresas), permítenos sobre-
vivir ás restricións impostas desde o Goberno Central e 
a esclerotización das contas e as políticas do goberno 
autonómico.

As modificacións previstas neste capítulo son signi-
ficativas, e afectan sobre todo a duas dimensións: a 
previsión de recadar máis impostos directos e a pre-
visión dun endebedamento menor do experimentado 
en 2012.

Recadar máis por vía impositiva non obedece, como 
podía pensarse, a que subisen nominalmente os im-
postos, senón á combinación de dous factores. Por 
unha parte, a nosa economía urbana de base terciaria 
está a resistir significativamente aos malos tempos que 
corren a nivel xeral, e por outra á importante labor de 
control e vixiancia do fraude que realiza a maquinaria 
municipal, conseguindo así que os impostos se ache-
guen á excelencia en canto ao seu papel de equilibra-
dores sociais e equidade entre as persoas.

Conseguimos así incrementar un 10% a importante 
partida de case 26 millóns de euros, o capítulo máis 
importante dos ingresos da institución. En canto aos 
préstamos, faise necesario únicamente xestionar algo 
menos de 3 millóns de euros, o 14,4% menos que en 
2012, o que xenerará automáticamente un feliz des-
censo dos gastos financieiros.

ESTADO DE GASTOS

En canto aos gastos de persoal, prácticamente non se 
move o capítulo, que decrece tres décimas e media, 
nada significativa. A imposibilidade de ampliar as planti-
llas imposta polo goberno central condiciona este capí-
tulo, que se cadra se podería incrementar para reforzar 
algúns servizos públicos, xa que o Concello de Ponte-
vedra tería posibilidades de abordar novos contratos 
de persoal con garantías.

Medra un 5,5% o capítulo de gastos correntes en bens 
e servizos, un incremento moi condicionado polo ta-
xazo de SOGAMA imposto pola Xunta de Galiza cun 
incremento do 34% e que supón 525.000 euros en 10 
meses, e tamén pola factura eléctrica, xa que o Con-
cello non é alleo á tendencia alcista da enexía eléctrica 
permitida polo goberno central ás grandes corpora-
cións enerxéticas, que cada capítulo incrementan os 
beneficios dos seus accionistas a costa das economías 
públicas, empresariais e domésticas.

As reducións de gastos son moi significativas tanto nos 
intereses que pagamos ás entidades financieiras que 
nos prestan diñeiro, como a amortizar os préstamos 
que mantemos vivos, ambas magnitudes moi por de-
baixo do teito marcado pola Lei.

Se en intereses baixamos de 800.000 a 600.000 euros 
en números redondos (case un 24%), na amortización 
de préstamos pasamos de 3,7 a 3 millóns, cun des-
censo do 16,6%, unhas cifras que nos falan ben ás 
claras dunha administración atinada e respectuosa cos 
recursos públicos.
Porque ese aforro de recursos financieiros non se pro-
duce a costa de reducir o investimento real. Todo o 
contrario. Aquí nos achegamos aos incrementos máis 
espectaculares dos gastos do Concello, se os compa-
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ramos cos de 2012, tal como vimos facendo. Dos 5,4 millóns 
do pasado exercizo orzamentado en investimentos reais e 
directos, incrementamos a 7,2, cun ascenso do 33,6%. Aín-
da máis significativo é o ascenso en transferencias de capital 
(investimentos municipais a través doutras administracións), 
onde se pasa de 0,6 a 1,07 millóns, cunha suba do 72%. En 
total, o capítulo de investimentos ascende a 8,3 millóns de eu-
ros, que contribuirán a dinamizar a economía local en tempo 
de malas sombras da economía xeral.

Repasando os capítulo de investimentos podemos compro-
bar como o Concello derivará cara ás súas parroquias rurais 
un 55% máis de recursos que o pasado 2012, o que supón 
un esforzo de descentralización e de apoio ás parroquias. 
Precisamente é aquí donde pode medirse a importancia do 
Plan de Parroquias, que denominamos Todo Pontevedra, e a 
importante aposta participativa que está rexenerando a vida 
democrática nos 15 territorios en que se divide o noso munici-
pio. Os Consellos Parroquiais nos que están representadas to-
das as entidades públicas de cada parroquia están valorando 
prioridades para que a dotación de servizos e equipamentos 
de cada unha delas sexa o axeitado, así como apostar pola 
recuperación patrimonial do riquísimo acervo material histórico 
e artístico que atesouran cada unha delas.

Esta opción participativa ven así respaldada polo apoio eco-
nómico aos hábitats urbanos asentados ao longo do munici-
pio, concretados tanto en infraestruturas viarias, redes de su-
midoiros, mantenementos, actividades sociais e culturais, vida 
deportiva, mobilidade, etc. todos eles programas vertebrais 
dunha acción de goberno global, atenta coa descentralización 
territorial e que considera a igualdade dos veciños da cidade 
ao respeito dos do rural.

En canto ao resto das obras públicas, convén destacar un 
importante capítulo destinado á reforma integral da Avenida 
de Lugo e a rúa Santa Clara, obras significativas dun capítulo 
de gastos en materia de urbanismo e vivenda que medra un 
7,5% e ascende a un total de 3,8 millóns de euros.

No capítulo de investimentos non figura reflectida a anualidade 
correspondente do novo vial paralelo á Avenida de Vigo, xa 
que se trata dunha infraestrutura derivada do convenio entre o 
Concello e o Ministerio de Fomento.

Manter o ritmo de gasto en materia de Benestar Social é do-
blemente significativo á vista da política restritiva da Xunta 
de Galiza, que continúa na vella teima de deixar na man dos 
municipios a atención ás políticas de igualdade e atención ás 

persoas en dificultades que son propias das súas competen-
cias reducindo de maneira significativa as transferencias eco-
nómicas para sufragalas. Os 3,1 millóns de euros destinados 
a estas áreas supoñen un incremento dun 2,6% e permiten 
manter importantes servizos públicos que en moitos casos 
son a única maneira de conseguir que persoas en dificultades 
se vexan abocadas á miseria e á exclusión social.

A COLABORACIÓN CON OUTRAS ADMINISTRACIÓNS

As importantes restricións da economía pública impostas po-
los gobernos central e autonómico condicionan este capítulo, 
que porén ten luces e sombras en canto á proxección des-
tas institucións na economía xeral da capital, e que como ben 
queda dito, acada a súa máxima expresión nos gravísimos 
problemas que o modelo económico que propoñen xenera a 
miles de persoas en situación de desemprego.

Centrándonos na dimensión puramente urbana das políticas 
de outras institucións públicas, convén calificar como satisfac-
torios os niveis de colaboración coa cidade do Ministerio de 
Fomento e a Deputación Provincial, e de bastante deficiente o 
nivel de colaboración coa cidade da Xunta de Galiza a través 
da súa Consellería de Medio Ambiente e Territorio.

Co Estado Central

Se o remate das obras no nó do Pino se producíu con cele-
ridade e salvando áxilmente o problema xurdido na empresa 
que levaba a cabo a execución do proxecto, non pode dicir-
se o mesmo da lentísima evolución de infraestruturas viarias 
como a A57 (tamén chamada circunvalación de Pontevedra) e 
a súa conexión coa A52. Sen dúbida as políticas de restrición 
do gasto en obra pública son agora aliadas desa desesperan-
te lentitude, pero hai anos ninguén falaba de crise económica 
e esta autovía tampouco formaba parte da axenda real das 
obras na capital.

O chamado “desdoblamento da N550”, que na práctica axu-
dará a mellorar a mobilidade e a urbanización da zona sur da 
cidade, mellorará a operatividade da Estación de Autobuses 
e facilitará as conexións rodadas entre o centro e o sur da 
capital será contratada próximamente a través dun convenio 
entre o Concello e o Ministerio de Fomento, tamén despois de 
moitos anos de reclamacións.

Se ben xurdiron algúns problemas na execución das obras do 
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novo ferrocarril, é certo que os traballos estanse exe-
cutando con normalidade, pero tamén é certo que na 
práctica desapareceu da axenda a variante de Cerdedo 
para a conexión do sur de Galiza. Tamén se está a exe-
cutar a infraestrutura de abastecemento de auga á ría 
que acomete a empresa pública Acuaes.

No capítulo dos asuntos pendentes compre citar a me-
llora da conexión entre a Ponte das Correntes, a AP9 e 
a estrada de Vilagarcía, moi necesario para mellorar a 
operatividade desta nova infraestrura que está a permi-
tir importantes cambios que afectan moi positivamente 
á calidade de vida da cidadanía. Así mesmo, a cidade 
agarda outras importantes accións do Ministerio de Fo-
mento como o traspaso do treito de N550 entre a Av. 
de Bos Aires e a rotonda do Campus, que inclúe a Pon-
te de Santiago e hoxe constitúe un importante impedi-
mento para a mobilidade amábel na beira norte do Río 
Lérez. Outro importante proxecto consistiría en achegar 
a posibilidade de mobilidade peonil entre Pontevedra e 
Marín, dando continuidade aos paseos actuais, utiliza-
dos por moitos cidadáns para o seu lecer.

A nova Lei de Costas supón, por outra parte, unha seria 
ameaza para a necesaria desaparición da enseada de 
Lourizán das industrias que hoxe ocupan unha amplí-
sima franxa de terreo roubado ao mar, e que supoñen 
unha ameaza para a cidadanía, un importante freno á 
proxección da capital como espazo ecolóxicamente 
atractivo e unha minoración das enormes posibilidades 
económicas da ría.

Coa Xunta de Galiza 

A acción do goberno galego na cidade de Pontevedra 
non pode considerarse a idónea para unha administra-
ción que debería ter como obxectivo a cooperación ins-
titucional para a beneficiar ao conxunto da cidadanía. 

Ao abandono de proxectos importantes como o Centro 
Lúdico da Parda ou a ampliación do Hospital Montecelo, 
engadíronse últimamente outros abandonos como o da 
construción dun novo colexio na zona leste, a constru-
ción da escola de Hostelaría e Restauración, a renuncia 
a reformar a estrada de Vilagarcía, a negativa a reformar 
a Ponte da Barca para fornecer ao núcleo urbano de 
Poio máis próxima dunha entrada digna en Pontevedra, 
ou o abandono da construción da variante entre Alba e 
San Caetano. Tamén proverbial resulta a renuncia a par-

ticipar na construción da futura ronda urbana, un viario 
de clarísima competencia autonómica xa que vertebrará 
os tráficos interparroquiais e intermunicipais.

Paradóxicamente, en troques, a Xunta ten realizado 
unha controvertida obra viaria como o desdobramento 
do treito inicial da estrada Pino-Bora, para dar acceso a 
un hospital de concesión privada que unha vez construi-
do por unha corporación que o explotará, será alugado 
ao Sergas mentres este abandona o actual Montecelo. 
Unha obra que resulta a antítesis do idóneo para unha 
zona cun alto índice de urbanización, ás portas da ci-
dade, xa que embrutece aínda máis do que estaba os 
hábitats tradicionais do seu contorno e hipoteca a mo-
bilidade racional nesa zona. 

A paralización da renovación hospitalaria en Montece-
lo e os proxectos privatizadores da sanidade pública 
impulsados pola Xunta, continúan sen materializarse 
en proxectos concretos. No seu día supuxeron unha 
importante perda de investimento público, xa que a 
ampliación do renovado hospital Montecelo estaba xa 
consignada, co seu correspondente orzamento do que 
se privou á cidade.

Á tradicional demanda de mellora da Estación de Au-
tobuses, é preciso unir a renuncia a realizar un acceso 
directo a esta instalación desde o novo vial paralelo á 
avenida de Vigo, o porto seco de Liborei como comple-
mento á actividade do Porto de Marín, ou as reformas 
urbanas de Monte Porreiro e o Leste da cidade, desa-
parecidas da axenda investidora da Xunta.

Coa Deputación de Pontevedra

A colaboración coa Deputación continúa a ser positiva 
e ambiciosa, xa que esta institución acostuma a ten-
der interesantes liñas de diálogo co Concello, que se 
materializan en proxectos positivos para todos. Un dos 
froitos máis significativos dos previstos, consiste na rea-
lización conxunta do primeiro treito da Ronda Urbana 
que vertebrará o leste da cidade, entre a cidade infantil 
Príncipe Felipe e a zona do Marco.
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Asistimos estas últimas semanas ao bule bule informativo 
dun falso conflito xerado arredor das obras de abastece-
mento de auga aos concellos da marxe dereita da Ría e as 
súas consecuencias na ordenación do tránsito rodado en 
Pontevedra, nomeadamente na contorna das rúas Eche-
garai - Colón - Alameda e da Ponte da Barca.

Eis as chaves que permiten comprender o papel que xoga 
cada quen:

A Xunta de Galicia, Fomento e Aquaes: eles actuaron 
como detonantes de toda a situación cando, de socato, 
anunciaron ao Concello de Poio o corte dun carril de circu-
lación na Barca para executar as obras da levada de auga. 
O anuncio e o corte, sen tempo para reacionar, no inverno, 
no peor momento climático e do calendario, semellaron fei-
tos para provocar a maior afección posíbel. A partir de aí a 
Xunta e Fomento escatimaron información, comportáronse 
de xeito desleal cos Concellos de Poio e Pontevedra en 
todo momento e pecháronse a calquera negociación.

O Partido Popular: Jacobo Moreira e o seu grupo munici-
pal desempeñaron un papel con dúas faces. Dunha banda 
reaxiron como sempre fixo o PP diante da Reforma Urbana 
ao amosaren o seu completo desacordo e a súa oposición 
total ao exitoso Modelo Pontevedra: que non se retiren os 
coches, que se poida aparcar en fila dupla, que non se 
mellore a calidade urbana . . . o mesmo que xa vivimos 
en Sagasta, na Avda. de Vigo ou en Rosalía de Castro e 
o mesmo que tentaron, este mandato, en Benito Corbal 
soíños coma cans.

Doutra banda, Jacobo Moreira sempre funciona como re-
cadeiro da Xunta de Galiza e do goberno de Madrid. Isto é 
tan verdade que non tivo escrúpulos en defender o taxazo 
de SOGAMA (“será porque es necesario”, afirmou). Neste 
caso, unha e outra vez, negáronse a denunciar e condear 
o papel desleal da Xunta e de Fomento.

A estratexia do PP (de Moreira, da Xunta ou de Fomento) 
foi o fracaso que se viu na manifestación que convocaron 
sobre a Ponte da Barca: non conseguiron o apoio nin dos 
veciños do bairro nin dos comerciantes e non deron xunta-
do 150 persoas, todo un logro para quen fachendea de ter 
miles de afiliados en Pontevedra.

Por último, son moi significativos en todo este asunto os 
silenzos e as ausencias de recoñecidos militantes popula-
res, a comezar por Louzán, que revelan que Moreira non 
dá conseguido o consenso da dereita pontevedresa para 
se erixir en líder local e non dá superado a escisión vivida 
no Grupo Municipal.

O PSOE: desde o comezo da Reforma Urbana en 1999 os 
dirixentes do PSOE opuxéronse sempre ao Modelo Pon-
tevedra e apostaron por unha cidade deseñada para os 
coches e os grandes centros comerciais. Eis o modelo que 
impuxeron en Santiago ou A Coruña, fondamente prexudi-
cial para o comercio local e que expulsa populación fóra da 
cidade. Seica a única que non participou completamente 
desta concepción foi Teresa Casal.

A PONTE DA BARCA

Chaves para explicar un falso conflito
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A rúa Benito Corbal 
para a cidadanía
Despois das obras de peonali-
zación realizadas, a rúa Benito 
Corbal foi literalmente tomada 
pola cidadanía, o que demostra 
o acerto da actuación promo-
vida polo goberno municipal. 
As obras, con un orzamento de 
167.000 euros, consistiron na 
creación dunha plataforma única 
formada por lastro e formigón pu-
lido para eliminar barreiras e me-
llorar a mobilidade peonil. Como 
actuacións complementarias, e 
para reforzar a súa función como 
espazo público urbano, instála-
ronse bancos e maceteiros con 
flores. As obras desenvolvéronse 
en tempo récord, minimizando as 
molestias a residentes e estable-
cementos comerciais.

A transformación da rúa Benito 
Corbal permite crear un espa-
zo urbano de preferencia peonil 
que conecta co centro histórico 
através da rúa Michelena e que 
funciona como eixe comercial de 
Pontevedra. Desde xeito, o BNG 
continúa a súa aposta pola activi-
dade económica de proximidade 
dentro dun modelo de cidade co-
hesionada, accesibel, acolledora, 
pensada para as persoas.

A inauguración da reforma da rúa 
contou coa actuación da Banda 
de Música de Pontevedra para 
simbolizar a súa nova función de 
espazo público, no que se pode 
conciliar perfectamente a función 
residencial, comercial e a de lecer. 
O alcalde de Pontevedra e outros 
integrantes do goberno munici-
pal compartiron coa cidadanía a 
festa de apertura deste renova-
do espazo urbano. A previsión 
do goberno municipal é ampliar 
este tipo de tratamento do espa-
zo urbano a rúas próximas con 
clara vocacións comercial como 
Cruz Gallástegui e Castelao, nas 
que ademais unha maioría dos 
comerciantes solicitaron a peona-
lización.

As veciñas e veciños e o comercio do bairro: Unhas e outras desvencelláronse 
da manifestación convocada polo Partido Popular e, a seguir disto, mantiveron un 
comportamento diferente.

Os veciños e veciñas, ao igual que o resto dos pontevedreses e pontevedreses, 
practicamente non manifestaron descontento ningún diante do Concello. Por outra 
banda, ao igual que sempre acontece, é de supor que agardan que as obras de Re-
forma Urbana cheguen a todas as rúas do bairro porque melloran moito a calidade 
de vida.

Os e as comerciantes son un grupo social moi contrario aos cambios que poidan 
afectar aos seus negocios, e nun contexto de crise económica e social coma este, 
máis. Así aconteceu en moitas outras rúas e a resolución sempre foi a mesma: a 
Reforma Urbana favorece o comercio local e a pequena empresa, algo que recoñece 
todo o mundo. Lémbrese a unanimidade suscitada en Castelao e Cruz Gallástegui 
para solicitaren a peonalización de ambas as dúas rúas ao tempo que Benito Corbal. 
Só nese contexto pode entenderse que haxa quen defenda un statu quo de filas 
duplas, barullo, inseguridade viaria, fumes, etc.

A cidadanía de Pontevedra: tivo todas estas semanas un comportamento exem-
plar para asumir os cambios circulatorios e os problemas que puidesen xurdir das 
obras en marcha. 

Máis unha vez demóstrase que o Modelo Pontevedra funciona grazas ao esforzo, o 
consenso e a participación da máis ampla maioría social.

O BNG e o Goberno de Pontevedra: movémonos ben nun terreo difícil e quitamos 
conclusións para mellorar Pontevedra agora e noutros momentos.

Ante o corte dun carril na Barca, os concellos de Poio e Pontevedra reordearon o 
tráfico co asesoramento da Policía Local de Pontevedra de xeito rápido, consensua-
do e eficiente. As medidas adoptadas, polos datos recollidos até agora, funcionaron 
máis que correctamente nos puntos conflitivos e mesmo melloraron o tráfico en am-
plas zonas da cidade, nomeadamente no eixo Colón-Raíña Vitoria-Augusto García 
Sánchez - Eduardo Pondal e nas rúas que dan contra elas.

Diante das presións da Xunta, do PP e do PSOE non se perderon os nervos e, quer 
a base social Bloque quer os cargos con responsabilidade, mantivemos a calma e 
seguimos adiante coas melloras de seguranza viaria e de reordeación do tráfico.

Fronte as falsas acusacións de improvisación o Bloque defendeu o Modelo que re-
cebe premios unha e outra vez e o estudo de tráfico de Petra que avala as solucións 
adoptadas. 

Contra quen fala de ocorrencias defendemos o traballo extraordinariamente profe-
sional da Policía Municipal que tamén é avalado polos datos que van recollidos até 
o momento.

E, por se fose pouco, comunicouse cada decisión á cidadanía, falouse coas persoas 
directamente afectadas polos cambios, transladouse toda a información necesaria á 
oposición e discutiuse en plenos e comisións até a saciedade.
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O BNG vén de presentar no rexistro do concello alega-
cións ao Plan Xeral de Ordenación Municipal. Trátase de 
catro documentos independentes, centrados cada un de-
les nos principais problemas que o BNG considera que 
manifesta a proposta de PXOM que quere impoñer o gru-
po de goberno (ex-PP):

1. Proceso de elaboración do PXOM: non houbo nin-
gún tipo de participación veciñal no proceso de redacción 
e tramitación do PXOM e hai unha cantidade despropor-
cionada de erros na cartografía, o parcelario e a propia 
redacción da documentación, o cal se debe en gran parte 
á ausencia de participación dos veciños que terían evi-
tado e corrixido moitos dos erros que agora invalidan un 
documento impropio dun traballo que se supón técnico. 
Na alegación solicítase corrixir a cartografía, o parcelario, 
o catálogo de patrimonio e os documentos integrantes do 
PXOM, así como a eliminación de falsidades e opinións 
interesadas ou tendenciosas.

2. Núcleos rurais: o concello de Portas é totalmente rural 
(o único ascensor que existe no concello está nun mira-
doiro nunha cheminea) e en lugar de potenciar os núcleos 
rurais que é a forma de asentamento propia do concello, 
forzan a súa redución para concentrar a edificabilidade 
na zona da Estación-Azucreira. Solicítase potenciar os 
núcleos rurais, considerar distintos tamaños de parce-
la mínima en función do núcleo a considerar e aumentar 
a edificabilidade mentras o permitan os límites legais de 
consolidación, que están moi lonxe de ser acadados.

3. Zona urbana: o PXOM pretende crear artificialmente 
unha zona urbana e urbanizábel, a costa da terra e os car-
tos dos propietarios, e en prexuizo do resto do concello ao 
reducirse a edificabilidade nos núcleos. Fundamentalmen-
te, solicítase transformar o solo urbanizábel da Estación 
en núcleo rural común.

4. Polígonos industriais: o PXOM pretende crear dous 
polígonos industriais que o BNG entende están situados 
en lugares inadecuados. Solicítase eliminar os dous polí-
gonos industriais.

O BNG vén de solicitar a convocatoria dun Pleno Extraor-
dinario na que esixirá a paralización da tramitación do 
PXOM, a retirada do documento aprobado inicialmente 
e proceder a iniciar un proceso de participación real da 
cidadanía que permita definir o modelo de crecemento 
que realmente queren e precisan os veciños e veciñas de 
Portas.

O BNG esixe que se pare 
a tramitación do PXOM e 
se inicie un proceso con 
participación da veciñanza

No pasado mes de novembro remataron as obras de so-
terramento parcial e acondicionamento dos restos arqueo-
lóxicos da praza de Valentín García Escudero. Despois de 
anular o proxecto do Museo da Historia polo seu elevado 
custo, o goberno municipal púxose á tarefa de buscar unha 
solución ao problema derivado do abandono do xacemento. 
O obxectivo era facer compatíbel a recuperación e revitali-
zación da zona coa conservación ao ar libre da parte máis 
valiosa do achado arqueolóxico: os arcos da ponte medie-
val, as estruturas do peirao e o trazado da muralla. Como 
resultado das obras realizadas, conseguise unha nova zona 
verde de máis de 4.000m2 e un espazo arqueolóxico único 
que permite explicar as orixes romanas da cidade e a súa 
evolución medieval. O conxunto das actuacións realiadas, 
incluida a nova zona de xogos infantil, supuxeron un investi-
mento de 204.000 euros.

Desde o goberno municipal pediuse desculpas á veciñanza 
pola tardanza na solución do estado do xacemento, que se 
prolongou no tempo debido aos vaivéns do Museo da His-
toria, á dificultade para resolver a conservación dos restos 
arqueolóxicos, e á necesidade de consensuar as decisións 
coa Dirección Xeral de Patrimonio. O concelleiro delegado 
de patrimonio histórico, Luís Bará, anunciou que se porá 
especial atención na limpeza e conservación do xacemento, 
para evitar o estado de desleixo que se produciu nos anos 
pasados. 

A partir de agora, a concellaría de patrimonio histórico traba-
lla no desevolvemento dun programa de visitas guiadas aos 
espazos arqueolóxicos da cidade (CITA, Campiño de Santa 
María e Ponte do Burgo) e noutras actividades de divulga-
ción do pasado histórico de Pontevedra. Estas actividades 
simultanearanse cos traballos de conservación, consolida-
ción e estudo dos restos do peirao e da ponte medieval.

O espazo arqueolóxico da 
Ponte do Burgo permite 
coñecer a orixe da cidade

A rapazada ten un novo espazo 
de xogos na praza do Peirao
O Alcalde de Pontevedra e outros membros do goberno lo-
cal participaron na festa de inauguración do novo espazo 
infantil da praza do Peirao. Trátase dun barco de pesca que 
rememora o pasado da zona como peirao e constitúe unha 
homenaxe á tradición mariñeira da Moureira, que lle propor-
cionou á cidade os tempos de máximo esplendor. 

Ademais da súa función como espazo de xogos infantil, 
a instalación contribúe a recuperar e dinamizar unha zona 
da cidade que precisa deste tipo de actuacións; e comple-
menta outras melloras realizadas na contorna da ponte do 
Burgo: creación dun novo espao verde, sendas peonís, con-
tinuidade do camiño portugués desde a rúa da Ponte, reu-
bicación da parada de bus, instalacións de novo mobiliario 
urbano, etc.



Enfoquemos para o 2014 
unha Galiza Soberana

coa nosa coerencia, o noso traballo e a nosa alegría


